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Maart/April 2019 
 

 VAN DE REDACTIE  

 

Wat heerlijk, we kunnen weer naar buiten. Tijdens dit 

schrijven hebben we ruim een volle week zon voor de boeg. 

  

De laatste redactievergadering hebben we een meekijker 

gehad. We hebben hem gelijk een contract voor onbepaalde 

tijd aangeboden wat hij graag accepteerde! Een beetje nieuw 

leven in de brouwerij is ook voor ons wel eens fijn! 

Dit keer is ons krantje weer gevuld met leuke verhalen en we 

blikken nog even kort terug op de Strao en de verkiezingen.  

 

Veel leesplezier, in het zonnetje.  

 

De redactie 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

40ste jaargang 
Verschijnt 6x per jaar 

 
Redactie:       José Vrijdag, Marianne de Jonge,  Kitty Heye, 

Trudy Groenleer en Juus Kreiken  
Vormgeving:  Leo Schults en Trudy Groenleer 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
http://www.noordwelle.com/
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• Wij erg blij worden van kopie 

• Er wel altijd gecensureerd wordt 

• Wij 1 x per 2 maanden uitkomen 

• Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag 

voor de 10de  juni ontvangen 

• dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is  

• Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd van harte 

welkom is 

• De lammetjes bij Martien binnenkort wel weer de wei in 

mogen 

• Dat sommige Noordwellenaren zonder dat ze het zelf 

weten op de Buurtpreventie app zitten 

• Deze zeer effectief blijkt te zijn 

• Daar ruim 70 dorpsgenoten op aangesloten zijn  

• Het voorjaar dit jaar lekker vroeg van start is gegaan 

• De 1 aprilmop in Noordwelle dit jaar geen echte mop maar 

een zgn. dweil mop betrof 

• Er nl een echte demonstratie van een nieuw dweilsysteem 

voor het dorpshuis op 1 april afgesproken was 

• De schoonmaakdames gelukkig wel aanwezig waren 

• Het nieuwe systeem al volop gebruikt wordt en prima 

bevalt 

• Wij terug kunnen kijken op een zeer geslaagde strao- 

viering 

• De schrộộsels dit jaar ook zelfs in Zuid-Afrika gegeten zijn 

• Er veel complimenten gegeven werden aan de organisatie 

• Het dorpshuis ook heel blij was met de omzet 

• U in dit nummer de uitslagen van de versierde paarden en 

het ringsteken kunt lezen 

• De pubquiz 23 maart jl. heel erg gezellig was 

• Wij bij deze de organisatie een grote pluim geven 

Wist u dat 

mailto:dorpskrantnnw@gmail.com
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• Wij Hans Schoneveld van harte welkom heten als nieuwe 

inwoner  van de Oude Stoofweg 

• Hij zich na vele jaren nu pas een echte Noordwellenaar 

mag noemen 

• Hij daar zo trots op is dat hij ons dorp een feestje aanbiedt 

• U daarover in dit nummer meer leest 

• De eerste koffie/bieb ochtend heel gezellig was 

• De koffie en de gevulde koeken er goed in gingen 

• De bieb steeds meer gebruikt gaat worden 

• We nog op zoek zijn naar oude tijdschriften  

libelles/margrieten 

• Wij een nieuw redactielid mogen verwelkomen 

• Wij hier erg blij mee zijn 

• Wij Juus Kreiken van harte welkom heten 

 

Feestje!  Feestje!  Feestje!  Feestje!  Feestje 

   
    Zoals u in de wist u datjes  hebt kunnen lezen is Hans 

Schoneveld nu definitief in Noordwelle komen wonen. Maar 
dat niet alleen! Marianne en Hans zijn ook Officieel samen 
gaan wonen. Ter gelegenheid daarvan en het feit dat Hans 
binnenkort 65 wordt, is voor ons een reden om een feestje 
geven in het dorpshuis. Iedereen uit het dorp die het leuk 
vind dit met ons te vieren is uitgenodigd. En wel op 
zaterdag 29 juni van af 20.00 uur. Cadeaus hoeven wij niet 
(spullen zat), maar een gift voor project El Gibor op Bali of 
stichting A.L.S. stellen we altijd op prijs. 

 
 

Marianne en Hans  

 

http://pngimg.com/download/17427
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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 VOOR UW AGENDA:   

 
• Eerste vrijdag van de maand:           Snekavond 
• 2de woensdag van de maand  (zomerstop vanaf juni t/m 

september)                                         Crea dames 

• Derde vrijdag van de maand (20:45):     DDaames 

• Laatste dinsdag van de maand:       Tafelen 

• Laatste vrijdag van de maand:               Heeren 

• Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 

10 uur tot 11 uur  

• Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd 

(18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl 

• Zaterdag 18 mei vrijwilligers feestje 

• 30 mei Dauwtrappen 

• Zaterdag 20 juli Dorps barbecue  

 

Uitslagen Straô 

 
Uitslag Ringsteken 

1. Alison Nuis 

2. Mirella v.d. Velde 

3. Rien Boerma 

4. Margriet Klein 

 

 

Uitslag Versieren 

1. Rosanna v.d. Velde 

2. Alison Nuis 

3. Joyce Blom 

4. Mirella v.d. Velde 

 

 

 

http://www.kloosterwelle.nl/
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Bedankje Sponsoren Straô 

 
• Rabo bank Oosterschelde 

• De Zeeuwse Kust 

• Haven van Renesse 

• Praxis Renesse 

• Evertse sport 

• Bidfood Haamstede 

• De groene vakwinkel Schuddebeurs 

• Accon accountants Zierikzee 

• Schipper accountants Zierikzee 

• Life en Garden Renesse 

• Sluijs dier en tuin 

• Schouwse winkel 

• Jan Piet Staal 

• Plus supermarkt Scharendijke 

• DLF seed en sciene 

• Verhage veevoeder Kerkwerve 

• Zoete kers 

• Passchier Boot recreatie 

• Westrate Nieuwerkerk 

• Frans de Vrieze Hoefsmid 

• Syntess Zierikzee 

• De Looze 

• Zeelandia Zierikzee 

• Saman Groep Zierikzee 

• Hofburg friet L. Hanse 

• A.B.C. schadeherstel 

• De Hoge Blok J. v.d. Velde 

• Be Huttinga 

• Rens Vermeer 

• Bram Leeuwe 

• Impetus N.V. Noordwelle 

• Ons Dorpshuis Noordwelle 

• Tina Klink 
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Uitslag verkiezingen Noordwelle  

Provinciale Staten:                                   Waterschap: 

• CDA     24                            CDA         19                    

• VVD     33                            SGP            4 

• SGP       7                            WPZV          1 

• SP        13                            VVD          25 

• PVV      16                            PVDA           7 

• PVDA      7                            WN            21 

• D66        8                            CU             10 

• CU        12                            50PL             7                            

• PVZ      30                             AWP           16 

• GL        18                             PVZ            68 

• 50PL       4 

• DENK      0 

• PVDD      2 

• FVD       19 

 

Totaal 193 stemmen uitgebracht voor de Provincie en 178 

stemmen voor het Waterschap. 1 stem was blanco. 

Opkomst was 72%. Voor Noordwelle dus een prima opkomst. 

Opvallend was wel dat voor zowel de P.S als het Waterschap onze 

bekende Nederlander (Bertie Steur) veel voorkeurstemmen had. 

Groeten uit Haamstede, Koos   

  

Nieuws uit de Dorpsraad 

 
De dorpsraad is heel blij met de uitbreiding met drie nieuwe leden.  

Trudy Groenleer is bereid de nieuwe penningmeester van de 

Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle te worden.  Eindelijk 

een opvolger voor Gean, heel fijn. Henk Slootweg wordt de 

opvolger van Wim Schilperoort , die wegens tijdgebrek de 

dorpsraad moest verlaten.  
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Henk gaat onder meer de coördinatie van technische/bouwkundige 

zaken betreffende het dorpshuis op zich nemen. Conny Boot wordt 

algemeen lid en is bereid zaken als notuleren voor haar rekening te 

nemen.   

De financiële situatie van de dorpsgemeenschap over 2018, zowel 

wat betreft de Vereniging als wat betreft de Stichting Leefbaarheid 

Noordwelle die het dorpshuis exploiteert,  is goed.  De 

kascommissie heeft alles in orde bevonden.  Verkregen subsidies 

en een goed gebruik van het dorpshuis hielpen daaraan mee, net 

als de belangeloze inzet van onze vele vrijwilligers. Voor hen wordt 

op 18 mei een vrijwilligersfeestje georganiseerd.  

We kijken terug op heel geslaagde voorjaarsactiviteiten, zoals de 

nieuwjaarsreceptie, de Straô en de pub-quiz, en weer vooruit naar 

Paasbrunch, Koningsnach- en koffieochtend,  waarschijnlijk  al 

voorbij als u dit blad leest. De nieuwe activiteit, een maandelijkse 

koffieochtend op de eerste dinsdag van de maand, van 10.00u tot 

11.00u, moet nog een beetje meer bekend worden, maar de eerste 

aanzet is er.  Op 7 mei is iedereen weer van harte welkom voor 

koffie met wat lekkers en een kijkje in de dorpsbibliotheek. Als het 

lukt om hiervoor voldoende vrijwilligers te vinden is er op 30 mei 

(Hemelvaartsdag) dauwtrappen met ontbijt. In juli is er weer een 

dorpsbarbecue en misschien in augustus de uitgestelde Indische 

avond. Er wordt gewerkt aan een dorpsuitje dat waarschijnlijk in 

september gaat plaatsvinden.  

Op het terras van het dorpshuis zal een kleine schuur komen om 

terrasmeubilair op te slaan.  Er worden parasols aangeschaft. Ook 

zal er buitenschilderwerk aan het dorpshuis plaatsvinden. In de 

bijkeuken komen een oven en een nieuwe, kleinere 

koel/vriescombinatie.  

De dorpsraad bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en iedereen 

voor deelname aan de activiteiten.  Bewoners maken het dorp! 

Namens jullie dorpsraad, Marlies Deurloo.  

 



8 

 

Balans 

 

Fred Batenburg 

Natuurweetjes 

 

We leven in de 15e week en de zomertijd heeft haar intrede alweer 

gedaan. Dit vind ik geen leuke periode. Het was zo heerlijk om op 

te staan wanneer het al licht werd en nu is het ’s morgens als je 

opstaat weer donker. Het blijft ’s morgens heel lang fris, dus lekker 

je kopje koffie opdrinken op het terras is geen optie. Geduld Janny, 

ook dit veranderd wel weer. In mijn vorige berichtje schreef ik, dat 

het zo zonde is om de sneeuwklokjes af te knippen. Ik moet 

bekennen dat ik toch voor deze verleiding ben bezweken. En ik heb 

er van genoten!! Toen de sneeuwklokjes waren uitgebloeid heb ik 

een paar polletjes opgegraven, gescheurd en op een andere plek 

gezet. Volgend jaar nog meer bloeiende polletjes. In de 2e week 

van februari zag ik het eerste honingbijtje. Bezorgd volgde ik zijn 

zoektocht. Er bloeide nog bijna niks, alleen het Longkruid kwam in 

aanmerking, waar hij zich dan ook tegoed aan deed. 

Balans 2018 2017

Eindsaldo DebetEindsaldo CreditEindsaldo DebetEindsaldo Credit

700 Eigen Vermogen 3025 3025

750 Resultaat lopend jaar 4855

760 Reserve budgettrainigng DR 704,1 704,1

761 Reserve budget Organisatie DR 187 187

1000 Kas 265,7 390,7

1010 NL72 RABO 0357825551 383,9 261,3

1020 NlL26 RABO 3578165948 5079 4395

1100 Zoekposten 259,4 0

1350 Overige vorderingen 0 14

1370 Rekening Courant Stichting Dorpshuis 24,69 24,69

1600 Crediteuren 630,3

1650 Overige kortl. Schulden 0 627,7

1660 Afrekening subsidie DR 542,2 542,2

Resultaat 942,6 4855

Totaal: Resultaat 942,6 4855

Totaal: Balans 6031 6031 9941 9941



9 

 

En een paar weken later….. feest! Straô! En dan nog wel het 

uitrijden via de Smidsweg. Dat vond ik toch echt een feestje op 

zich. En dan nog dat prachtige weer! Alleen jammer dat de hoorn 

niet klonk. Die is toch onlosmakelijk verbonden met de Straô vind 

ik. Er stonden enorm veel fietsen bij het Dorpshuis, maar toen de 

paarden voorbij waren, slonk het aantal fietsen erg rap. Alle 

fietseigenaren gingen de paarden achterna. 

De volgende dag liep ik door de tuin en had ik bijna een botsing 

met een grote Aardhommel. Die was vast wakker geworden van 

het hoefgetrappel. Wat zijn ze toch prachtig om te zien. Hoeveel 

werk hebben die vleugeltjes wel niet om zo’n groot lijf de lucht in 

te krijgen. Ook hij deed zich te goed aan het Longkruid. Een week 

later was de Fitis waar te nemen. Die had heel veel interesse in de 

verwilderde ranken rond de pergola. Ook de Grote Lijsters én de 

Zanglijsters waren alweer present. Allemaal vogels die we elk jaar 

weer terug zien en die in en om de tuin broeden. Tijdens een 

wandeling door het Slingerbos ontmoette ik een grote 

Citroenvlinder. Een paar uur later vlogen er twee door de tuin. 

Schitterend zijn die. Zouden ze de stormweek hebben overleeft? De 

vreugde was compleet toen Rinus in de Zuidwelleweg de IJsvogel 

weer zag. Dat kleurrijke vogeltje met zijn grote snavel is toch bijna 

niet Nederlands. Dat vind ik trouwens ook van de Fazanten, die zijn 

ook zo kleurrijk. Ook de twee Heggenmusjes zijn alweer present. 

Inmiddels zijn onze vogelkastjes behoorlijk bezet. In het kastje 

waar wij vanuit de keuken op kijken, hebben de Koolmeesjes drie 

dagen gesjouwd met kleine takjes, grassprietjes en tot slot met 

snaveltjes vol met mos. Nu zit het vrouwtje te broeden en verwent 

hij haar met lekkere hapjes en houdt trouw de wacht in de 

Kastanjeboom.  

Over bomen gesproken, dat doet me er weer aan denken, dat de 

Ingridstraat boomloos is. Er zouden geen hoge bomen passen. 

Maar wat lees ik in de krant? Tijdens boomfeestdag zijn er in de 

gemeente Kerkwerve, 21 zuilvormige Amberbomen en 13 

zuilvormige Eiken geplant. 
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Er stond het volgende bij geschreven: “deze boomsoorten hebben 

de eigenschap dat ze hun smalle vorm houden en daardoor 

praktisch zijn in een krappe omgeving.” Het kán dus wél. Maar 

schijnbaar niet in Noordwelle! Jammer. Waar bomen gekapt 

worden, horen bomen worden terug geplant. Dat kunnen we overal 

lezen. Goed voor onze broodnodige zuurstof. Deze week hoorde ik 

op de radio het volgende gezegde, wat me erg trof. “Bomen zijn 

ons grootste wapen in de klimaatverandering.” Dus, wat gaan we 

eraan doen? 

Hebben jullie dat nou ook? Als de zon dan heerlijk schijnt en je wilt 

lekker de schuifpui open zetten……brrrrrrr…… wat een lucht, 

binnen de kortst keren stinkt je hele huis naar gier, niet fijn. 

Onze bomen aan weerszijden naast de oprit hebben prachtig 

gebloeid. Een paar takjes had ik bij de sneeuwklokjes in een vaasje 

gezet. Ze kwamen prachtig tot hun recht en bloeiden met roze, heel 

tere bloempjes. 

Een paar weken geleden kwam Juus mij een dichtbundeltje 

brengen – uit onze bibliotheek – met kleine gedichtjes van Jaap 

Zijlstra. Het allereerste gedichtje vond ik gelijk al zo fijn, dat ik het 

met jullie wil delen. 

De kleine Putter                                                                                                                            

in de wuivende Ribes                                                                                                       

overstemd de wind.  

In een kinderhand,                                                                                                             

de stelen bijkans geplet,                                                                                                     

een bosje bloemen.  

Roep van Kieviten                                                                                                              

over bevroren velden,                                                                                                             

roep van het voorjaar. 

Ik wil iedereen een mooi voorjaar 

wensen. 

Janny  
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Kunstschouw in Noordwelle 

Ook dit jaar zijn er weer verschillende locaties in Noordwelle die 

meedoen aan de  KUNSTSCHOUW .  Van 15 t/m 23 juni  exposeren 

7 kunstenaars in onze kerk. Op zondagmiddag 23 juni is er twee 

maal een inloopconcert van een half uur (om 15.00u. en 16.00u) 

door twee musici van het Zeeuws orkest ( harp en fluit). Gratis 

genieten van de combinatie muziek en beeldende kunst in de sfeer 

van de kerk. 

Ook op landgoed Sere , Wellandweg 10,  wordt weer buiten door 

diverse kunstenaars geëxposeerd.  En eveneens op Ruimzicht, 

Lagezoom 25,  is van alles te zien.  Op alle  locaties alle dagen van 

10.00u- 17.00u. en op woensdagavond bovendien van 19.00u -

21.00u.   

Tijdens de Kunstschouw zal het dorpshuis/dorpshuisterras geregeld 

open zijn, afhankelijk van beschikbare vrijwilligers, om zo het hele 

dorp een beetje meer te laten bruisen dan anders.   

Marlies Deurloo.  

 
 
 Kunstschouw op Sere in 2017 



12 

 

Beste Noordwellenaren 

Het is leuk om de Noordernieuwswelle op te vrolijken met nieuwe 

dingen en ons daarbij te richten op Noordwelle en haar actieve 

bewoners. 

Sinds vorig jaar maart hebben Yvo de Bruin en zijn vrouw Jesca, 

B&B De Wielsteen overgenomen. 

In hetzelfde pand heeft Yvo De Bruin Hengelsport geopend. Handel 

en winkel in hengelsportartikelen, reparatie van hengels en molens, 

onderdelen en noem maar op. Ook veel glibberend krioelend glad 

spartelend wormachtig spul voor aan het haakje is er te krijgen. 

 

Het lijkt ons een leuk idee om meer aandacht te besteden aan 

vissen, het vangen en het eten ervan. 

 

Net zoals veel groenten en fruit binnenkrijgen, hoort ook het eten 
van vis bij een gezond voedingspatroon. Want wie genoeg (vette) 
vis eet, blijft langer gezond. Maar waarom? 
Hieronder staan goede redenen om vis te eten.  
(www.gezondheisnet.nl ) 
 
Vis is goed voor de hersenen. De belangrijkste bouwstenen zijn 
de omega-3-visvetzuren.De visvetzuren zijn essentieel voor de 
aanleg en de ontwikkeling van de hersenen bij baby’s. 
Ook later. Bij mensen die veel vis eten, blijft het geheugen langer 
op peil en de visvetzuren zijn ook nog eens goed voor hart- en 
bloedvaten. De gezonde omega-3-visvetzuren zitten vooral in vette 
vis. 

Vis bevat vitamine D, ook zeker de vette vis. En dat hebben we 
nodig voor de botten. 
 
Vis is lief voor je schildklier. Zeevis bevat van nature jodium. Ook 
dat hebben we nodig. 
 
Wij willen iedere twee maanden aandacht gaan besteden aan een 
soort vis. 

http://www.gezondheisnet.nl/
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Yvo zal dan een kort stukje vertellen over deze vis, waar die zwemt, 
waar die sekst en waar en wanneer die gevangen moet worden en 
met welk aas. 
Maar eenmaal gevangen kan vis ook gegeten worden! 
En daarvoor doen wij een beroep op de kookvaardigheden van de 
Noordwellenaren. 
Wij willen iedere keer ook een passend kookrecept door jullie zelf 
geschreven, leveren. 
De vraag aan jullie is recepten op te sturen, het leukst is natuurlijk 
“van Zeeuwse origine ”. 
 
Wij willen iedere keer van te voren aankondigen welke vis de 
aandacht krijgt. Seizoensgebonden bijzonderheden krijgen dan 
misschien betere aandacht. 
(Eigen) Recepten kunnen dan opgestuurd worden naar 
Dorpskrantnnw@gmail.com. De redactie zoekt er een uit. 
 
Stuur deze eerste keer vast recepten op. Wij zoeken de vis uit. 
Ruim voor 10 juni wil de redactie die graag ontvangen. 
Wij hopen dat jullie hier van harte aan gaan meewerken. 
 

Juus Kreiken 
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Kunnen wij dit ook? 

 

Op facebook viel mijn oog op een post van de gemeente Schouwen-

Duiveland. Zij deelde mede dat er in Noordgouwe hard werd 

gewerkt aan een boomgaard. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

de dorpsbewoners deze zelf gaan onderhouden. Het was een 

initiatief vanuit de inwoners, de dorpsraad, Stichting 

Landschapsbeheer Zeeland, met ondersteuning van het 

Uitvoeringsbedrijf Openbare ruimte. 

Vrijwilligers hadden houtrillen gemaakt en alles was met een kraan 

glad getrokken.  

Ook is er een paddenpoel gemaakt en is het perceel ingezaaid 

met een bloemenmengsel. 

 

Leuk dacht ik, 

een initiatief 

vanuit het dorp 

om de natuur op 

het dorp een 

handje te 

helpen.  

 

 

Je hoort zoveel over de afnemende bijenpopulatie. 

  

Zouden wij als dorpsgemeenschap misschien buiten onze eigen 

tuinen om hier ook wat in kunnen betekenen? 

Leuk om eens over na te denken en onder jullie aandacht te 

brengen. We hebben het natuurlijk allemaal druk, het hoeft ook 

niet groot (zoals een boomgaard) te zijn maar misschien zijn er wel 

ideeën, ik wil hier graag met wat mensen over nadenken.  

Bij interesse spreek me aan of mail mij: josevrijdag@hotmail.com.  

José 

 

mailto:josevrijdag@hotmail.com

